
Kompetanseløft velferdsteknologi 
Agder

Kommunene på Agder skal bli sentrale i å 
prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder 

som sikre effektiv kompetansebygging 



Mål for prosjektet

• USHT i Aust- og Vest-Agder har kartlagt behov 
for opplæring, samt hvilke opplæringsverktøy 
som er egnet for ulike målgrupper i 
kommunene

• Kommunene har blitt enige om type system 
og organisering av opplæring for ledere og 
ansatte i Agder- kommuner.



Forventede gevinster

• Bedre kunnskap hos ledere og mer målrettet 
utvikling og systematisk bruk av velferdsteknologi

• Hensiktsmessig teknologi tas i økende grad i bruk i 
tjenesteutøvelse

• Implementering av nye arbeidsformer blir effektivt 
gjennomført.

• Økt samarbeid om kompetansehevende tiltak og 
videreutvikling av arenaer for erfaringsutveksling i 
regionen



Arbeidsgruppe kompetanseløft 
velferdsteknologi Agder

• USHT Vest- Agder: Gro Anita Grelland, rådgiver 
velferdsteknologi Kristiansand kommune

• USHT Aust- Agder: Berit Westbye, Fagutvikler FOU avdelingen, 
Grimstad kommune. 

• Lindesnes regionen: Tone Hinna Hovdenakk, Koordinator 
velferdsteknologi 

• Listerregionen: Torild Kvinlaug, enhetsleder hjemmetjenesten

• Østre Agder: Merethe Knatterud, rådgiver IKT fagsystem og 
velferdsteknologi

• Region Kristiansand: Agate Folgerø, samhandlingskoordinator 
KNPS kommunene

• Setesdalsregionen: John Horve



Kompetanseløft velferdsteknologi i 
Agder

USHT Aust- og Vest Agder

Velferdsteknologiens 
ABC

Visningsmiljø E-Læring Basiskompetanse Årlig konferanse Kurs/ studier UIA

kommuner som deltar aktivt i anskaffelsesprosessen vil 
prioriteres slik at kompetanse er på plass eller påbegynt i de 
kommunene som har planer om å innføre bruk av trygghets-
og varslingsteknologi.



Kartlegging av kompetanse og 
kompetansebehov

• Behov for å få en oversikt over kompetanse og 
kompetansebehovet på feltet 
velferdsteknologi i kommunene på Agder.

• Undersøkelsen er anonym

• Sendes ut til kommune 24 jan. med svarfrist 
14 feb.

• Lenke til undersøkelsen: 
https://s.surveyplanet.com/By16rH1BG

https://s.surveyplanet.com/By16rH1BG


Velferdsteknologiens ABC
Tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene

• Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står 
overfor, hvorfor en endring bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de 
ulike fasene av endringsprosessene

• Oppstartsseminarer
– 25 sept. Aust Agder 
– 27 nov. Vest- Agder 

• De fleste kommuner på Agder er nå i gang med velferdsteknologien ABC

• Evaluering og felles oppstart av  nye grupper  Aust- og Vest- Agder august 
2018

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferd
steknologiens-abc/

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/


Konferansen «Samarbeid om 
velferdsteknologi på Agder 2018»

• Arrangeres 1.-2. mars av Utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester i Aust- og Vest- Agder 

• Sted: Scandic Sørlandet, Kristiansand 

• Målgruppe: Helse- og omsorgsledere, ledere av 
hjemmetjeneste og sykehjem, fagpersoner i kommunene, 
brukerorganisasjoner, IKT-rådgivere, forskningsmiljø, 
leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i 
tjenesteinnovasjon og implementering av velferdsteknologi 

• Medarrangører: Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Senter 
for e Helse- Universitetet i Agder og Regional 
koordineringsgruppe Agder (RKG)

Link til påmelding: http://bit.do/velferdsteknologi2018

http://bit.do/velferdsteknologi2018


Fokus i 2018

• Gjennomføre og evaluere svar fra undersøkelsen

• Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi på 
Agder 2018»

• Igangsette og veilede flere kommuner ifht. 
velferdsteknologiens ABC

• Kompetanseheving  KS- læring

• Veilede oppstart og gjennomføring av 

e- læringskurset «Første skritt på veien»

• Systematisere en oversikt over ulike visningsmiljøer 
på Agder

• Evaluere de ulike tiltakene

• Deretter legge frem en anbefaling i 2019


